
  

  

  

  

  

  מישהו מהנוכחים ובחר

                  שאלה  שישאל אתכם

  .עליה וענו

    

  

  

  

  

  שאלה יצירתית ונסח

מהנוכחים                       מי  וובחר

  .יענה עליה

                               "הזה הלילה נשתנה מה"

                       חשוב שינוי איזה

 ? בחייך לאחרונה עברת

 

  

  
                          "לבנך והגדת"

                     חשוב לדעתך מסר איזה

  ? הצעיר לדור להעביר

  



  

  

  

  

  

                    –וחופש  חירות

                                        לקרות צריך מה

  ?כך ויששתרג בכדי

  

                                     – האפיקומן את םמצאת

  ?לעצמכם ותבקש מה

  

                    "אומר? הוא מה –חכם "

                             חכמה עצה תנו

  .כעת אותך לשומעים

  

                                                                                                                                                                 

                    רוצה היית חמץ איזה

   ?מחייך סלקבער ולל



נו לספר ביציאת מצווה עלי"

  מצרים, וכל המרבה

                        הרי זה משובח."

 פסח.חג המ אישיזיכרון  וספר

 

  
ברים אלו ד שלושה"כל שלא אמר 

              "בפסח, לא יצא ידי חובתו

 לעשותשלושה דברים שחובה  ציינו

  בחג הפסח.

  

  

  

  

                        …"היינו  עבדים"

                            םשאת הדבר ומה

 ?בחייכם לו יםועבדמש הכי

 

  

                              "יודע מי אחד"

                                 האחד הדבר ומה

  ?ביותר לך החשוב

  



          "...אומר הוא מה תם"

                                    והצע

                     רעיון/משפט

  בזכות התום והתמימות.

  

 

  

  

                    "לשאול יודע שאינו"

                                שאלה ושאל

 .כה עד לשאול םהעזת שלא

  

          "מה נשתנה הלילה הזה 

                               מכל הלילות?"

                 הציעו תשובה משלכם

 זו. הילקושי

    

  

  

   דםא חייב ודור דור בכל"

                            "… הוא כאילו עצמואת  לראות

  המשפט את השלימו

  .יצירתי באופן



"                 …ארבה, כינים, צפרדע"

                         מהמכות אחת חיהב ובחר

 אישי משהו עליה ווספר

 

  

               !"דיינו – ממצרים הוציאנו אילו"

  יםדבר שלושה ובחר

                  -עליהם מודים םשאת

  !דיינו

  

  ארבעה בניםכנגד "

              "ברה תורהיִ ד

                                   ואיהמצ

  בנות/ה בנים/ארבע

  אחרים.

    

  

  

  

  :קוראים בהגדה

                                       ".בירושלים הבאה שנהל"

                              :פטהמש את השלימו

  (?) " … הבאה שנהל"



  

  

  

"           מילאו כיסיי באגוזים"

מהו ה אגוז הקשה לפיצוח,           

                              בו נתקלת השנה.     

                המפצחיהיה לדעתך מה 

  עבורו? היעיל

                כוסות יין   ארבע

נקודות משמעותיות ארבע 

  ."לחיים" כוסותבעבורן תרימו 

  

חושית                                     -רבחוויה תאר 

(ריח, טעם, מראה, קול, מגע)  

  !ביבאת בוא ההמסמנ

חה. אביב מסמל צמיחה ופריחג ה

צמחת השנה?       זה תחוםבאי

  לפרוח. שואףעוד אתה תחום בו 



סוף"                             -"קריעת ים

            שעשוי לחולל אתגרמהו ה

  בחייך? מהפך

  

"                  "דומם שטה תיבה קטנה

                                 לך  מה מסייע

  ? סערהבעת  ,על פני המים לצוף

  

  

  

                                     

 קח מרים את התוף בידה"ותי

                 הנשים אחריה, ותצאנה 

                         בתופים ובמחולות" 

  אתם מה הייתם -שםלולמי 

  שרים, רוקדים ומהללים?

  

  

  

  

"שלח את עמי"                         

                           ופרשו ברוח ימינו: שערו

  מי? מאין? לאן?

  

  

  

  

  



                 "מרור זה שאנו אוכלים, 

                                                על שום מה?"  

 בחייך  מרורמה משמעות ה 

  למתוק? הפוךוכיצד י

  

  

  

  

            ים"  "בצאת ישראל ממצר

               בחוויית             שתפו

  .שלי פרטיתהים יציאת מצר

  

גדיא"                                            -"חד

                          בו חשתי בחיימצב 

  מזל.-בר, גדי קטןכ

  

  

               אש ותמרות עשן"  "

                      מצית אש בחייך  מה

  ?וכיצד תישמר האש

  

  

  

  



    "מצה זו על שום מה?"    

אתם מצליחים  בוו בתחום שתפ

  או כשרונות. יכולות למצות

  

                   "בחומר ובלבנים"  

 עשוי  ממנו הגלם מרחו מהו

  ?ומה מקורו הבית הפנימי שלך

  

  

  

  

"הזורעים בדמעה, ברנה יקצורו"  

שעשיתם,  שתפו במאמץ מיוחד

  .נשא פריוברבות הימים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יה""ביד חזקה ובזרוע נטוי

או  שתפו בחוויה מעצימה

  .שחוויתם מפתיעה



 ים, כולנו נבונים, כולנו חכמ"

                כולנו יודעים את התורה"  

             , יודעים מה אתם

  ? גילו טרם שאחרים

  

                        ומשה הכה בסלע"

מים"                                     ויצאו ממנו 

קסמים      -יה בידך מטהאם ה

  מה היית עושה בו?

  

  

  

  

  

  

  

  

                ,או לעולם, מה תבקשו לעצמכם

  מאליהו הנביא?

  

  

  

  

  

"משיעבוד לגאולה"                          

       לגאולה  זקוק מי לדעתך

  ?לעשות כדי להשיגה ומה עליו



 


